PLANO DE FORMAÇÃO E ATIVIDADE
2018 / 2021
O Plano de Formação e Atividade (PFA) do CFFH integra todo o processo de planeamento da formação
e constitui uma peça fundamental para a sua gestão.
Aqui se definem para o triénio 2018/21 os objetivos, as estratégias e as metodologias a adotar, assim
como os meios e recursos a afetar ao plano, com vista à prossecução dos objetivos determinados pelas
escolas associadas e pelos órgãos de gestão deste Centro.
O PFA visa a programação de uma série de ações e de atividades que convergem para a concretização
das metas articuladamente estabelecidas na Secção de Formação e Monitorização, enriquecidas pela
participação ativa dos diversos parceiros.
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1. Designação da Entidade
O Centro de Formação de Associação de Escolas, designado
por Centro de Formação Francisco de Holanda (CFFH) tem
sede na Escola Secundária Francisco de Holanda, com o NIF

Escolas Associadas:

600077691, sita na Alameda Dr. Alfredo Pimenta, em
Guimarães.

AE Francisco de Holanda

Trata-se de uma entidade formadora certificada/acreditada

ES das Taipas

pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua

AE de Fafe

com o número de registo CCPFC/ENT-AE-1270/17, de 26 de

AE Santos Simões

junho de 2017, válido até 26 de junho de 2020.

AE D. Afonso Henriques

2. Breve Historial do Centro

AE Taipas

O CFFH foi constituído em 21 de janeiro de 1993, ao abrigo do

AE Fernando Távora

Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro, com a última

AE Arq. Mário Cardoso

redação dada pelo Decreto-Lei nº 15/2007 de 19 de janeiro e

AE Prof. Abel Salazar

o nº 1 do Despacho 18039/2008 de 4 de julho e

AE de Briteiros

regulamentação complementar, na sequência do processo

AE Prof. Carlos Teixeira

constitutivo em que estiveram envolvidas as escolas da área

AE de Montelongo

geográfica de Guimarães – Poente.

AE de Pevidém

Desde 2008, o CFFH, para além das escolas daquela área
geográfica, integra também as escolas/agrupamentos do
concelho de Fafe, devido à extinção e subsequente fusão do

O CFFH tem Protocolos
estabelecidos
entidades

com
públicas,

particulares

ou

cooperativas, nos termos
do nº 8 do artigo 23º do DL
127/2015, de 7 de julho,
para

responder

necessidades
de formação.

a

específicas

Centro de Formação de Associação de Escolas de Fafe, na
sequência da reorganização da Rede Nacional dos CFAE, de
acordo com o Despacho n.º 18039/2008, de 4 de julho. Assim,
e com esta nova composição, o CFFH foi reconstituído, em 08
de julho de 2008, e homologado no dia 10 do mesmo mês, por
despacho da Senhora Diretora Regional de Educação do
Norte.
O CFFH é um dos trinta e dois CFAE da área da DGEST/DSRN e
integra a ‘rede Minho’.

3. Missão e Visão
O CFFH assume-se, desde a sua criação – 1993 –, como uma
estrutura com identidade própria e de apoio à formação do
pessoal docente e não docente, com competências atribuídas
no que respeita à gestão da formação contínua, em colaboração

Objetivos do CFFH:

direta com as escolas associadas e com os elementos da SFM.
Assume um papel relevante a organizar (envolvendo), a gerir
(otimizando), a executar e a acompanhar e, por fim, a avaliar
(desenvolvendo) a formação, visando sempre a gestão da
mudança. Nesta senda, tenta também identificar os temas
pertinentes e atuais da agenda educativa propondo ações de
reflexão e de debate alargados (ciclos de seminários).
A missão do CFFH é, em primeira instância, contribuir para o
desenvolvimento de competências gerais e específicas dos
profissionais da educação, sempre em articulação com a
implementação de políticas educativas estruturantes e
emergentes, decorrentes de processos de reformas curriculares

Garantir o planeamento e a execução
de planos de formação das EA;
Coligir a identificação das prioridades
de formação de curto/médio prazo, do
pessoal
docente/não
docente,
indicadas pelas EA;
Promover o desenvolvimento da
formação contínua do pessoal
docente/não docente das EA;
Assegurar o apoio às EA na
implementação dos curricula e na
concretização de projetos específicos;

e organizacionais, do perfil dos alunos, dos constantes desafios
tecnológicos, da avaliação para as, e das, aprendizagens, dos
caminhos da educação inclusiva à autonomia e flexibilidade
curricular… e, de tantas outras, complexas e sensíveis, questões
educativas
A intervenção do CFFH é, pois, centrada na promoção de
práticas docentes que contribuam para a melhoria dos
resultados escolares e educativos dos alunos, na melhoria do
clima das escolas, tendo em vista uma escola mais aprendente
e inclusiva, onde todos se sintam realizados pessoal e
profissionalmente e sejam promotores de sucesso educativo de
forma a que sejam atingidas as competências definidas no perfil

Construir redes de parceria com
instituições de ensino superior;
Privilegiar as relações com
comunidades locais e regionais;

as

Fomentar a divulgação e disseminação
das boas práticas, da partilha de
experiências pedagógicas e de
recursos educativos;
Garantir a qualidade da formação,
através
de
mecanismos
de
monitorização e de avaliação;

O CFFH tem ainda por missão colaborar no processo de

Colaborar com a administração
educativa na promoção de uma
educação de qualidade;

avaliação do pessoal docente coordenando a bolsa de

Gerir a bolsa de avaliadores externos;

dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória.

avaliadores externos e, recentemente, participar no processo
de Autonomia e Flexibilidade Curricular, através da sua
representante que integra a Equipa Regional do Norte,
constituída ao abrigo do Despacho nº 9726/2018, de 17/10.

Apoiar, acompanhar e monitorizar a
implementação do processo de
autonomia e flexibilidade curricular.

4. Política e Estratégia para 2018 - 2021
O CFFH está alinhado com o desígnio educativo nacional de
oferecer uma escola mais adequada às crianças e jovens que dela
esperam uma educação/formação sustentada e assertiva, que
permita múltiplas escolhas de caminhos de sucesso. Para isso, são
necessários momentos de debate, de partilha de ideias e
‘caminhos’ e uma profunda reflexão sobre o contributo de cada
docente neste percurso de "novos imaginários" para a escola que
urge transformar.

Artigo 11.º RI
Comissão pedagógica
A comissão pedagógica é o
órgão científico-pedagógico de
direção

estratégica,

coordenação,

supervisão

e

acompanhamento do plano de
formação

e

atividade

do

do

plano

CFFH,

de

sendo

constituída por:

- Diretora do CFFH;

-

Conselho

de

diretores,

constituído pelos diretores das
EA e pela diretora do CFFH;

-

Secção

de

monitorização

formação

e

(SFM),

constituída pelos responsáveis
dos planos de formação das EA
e pela diretora do CFFH.

Assim, neste triénio, propomo-nos reforçar a capacidade e
qualidade de resposta às necessidades formativas diagnosticadas
nas escolas, via secção de formação e monitorização, às
necessidades dos seus profissionais com vista a uma crescente
melhoria do seu exercício profissional e consequente desempenho
em contexto de sala de aula, à constante atualização e
aprofundamento de conhecimentos cientifico-pedagógicos, e
ainda, às necessidades priorizadas pela administração educativa.
A modernização da escola pública e a melhoria das aprendizagens
dos alunos implica profissionais em constante formação (life-longlearning). Implica também que os planos de formação das escolas
(vertidos no PFA) evidenciem uma cultura de formação contínua,
assumida como um dos fatores preditores do sucesso escolar e
respondam inequivocamente a uma melhoria na prestação do
serviço educativo e à consecução das medidas consignadas nos
Projetos educativos e contribuam para o reforço do exercício de
autonomia da Escola. Caberá, então, ao CFFH garantir a execução
de planos de formação visando o melhor desempenho das escolas
enquanto organizações empenhadas na procura da excelência,
designadamente através da valorização da diversidade dos seus
recursos humanos conforme determina a al) a do art.º 7ª do DL
127/2015, de 07/07. Para isso conta com a Bolsa de Formadores
Internos formada pelos professores/formadores das escolas
associadas, acreditados pelo CCPFC, que é o recurso vital para a
dinamização dos projetos formativos e para a criação de sinergias
no Centro.
Propomo-nos, ainda, dinamizar e dar apoio, numa lógica de
proximidade e de mobilização de conhecimento científico e
praxiológico, aos projetos das escolas no âmbito da autonomia e da
flexibilidade curricular, numa rede de proximidade, funcionando
como motor pedagógico desta comunidade.

5. Recursos Humanos
5.1 Pessoal não docente
Os dados agregados referentes ao pessoal não docente dos estabelecimentos associados ao CFFH, no
ano letivo 2018/2019, são os expressos na tabela e gráfico 1.

Mapa de pessoal não docente afeto às escolas associadas do CFFH 2018/2019

Assistente Assistente Técnico
Psicólogo
Operacional Técnico Superior

Pessoal Não Docente

Total

Pessoal Não Docente

Escola/Agrup.
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0
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0
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0
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0
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5.2 Pessoal docente

6. Política de resposta às necessidades formativas

Além da formação acreditada para os vários grupos e níveis de ensino, o CFFH pretende continuar a
assumir-se como um elo de ligação e aglutinação de ideias e de saberes. Assim, com as suas escolas
associadas, com os vários parceiros, (UMinho, Câmaras Municipais, Museus, Instituições de Formação,
Associações, CIM do Ave, Bibliotecas...), com as cidades que o acolhem, este Centro pretende
desenvolver várias ações que promovam a partilha e a troca de ideias, numa lógica de aprendizagem
contínua e desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo.

 Publicação da revista ELO, em meados do ano, com um tema escolhido pela Comissão Pedagógica,
sob proposta do Conselho Editorial;
 Atualização do ELO on-line, tornando-o num espaço crítico e de opinião livre;
 Atualização constante da página Web, tentando refletir e divulgar, a todos, a dinâmica do CFFH;
 Realização de ações de curta duração sobre diferentes temáticas (saúde, robótica, literacias,
monitorização das aprendizagens, currículo, plataformas digitais, escola inclusiva, autoomia e
flexibilidade curricular…), por solicitação das escolas e indo de encontro às necessidades definidas
pelas secções da Comissão Pedagógica;
 Realização do Ciclo de Seminários sobre temas da agenda educativa, direcionados aos docentes e não
docentes, do Cidadanias, (…);
 Dinamização de formação no âmbito do novo paradigma de escola: Inclusão, autonomia e
flexibilidade curricular, Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, Perfil dos alunos à saída da.
Escolaridade Obrigatória…;

 Concurso Penha à Vista.

Pretendemos continuar a valorizar as modalidades ativas de formação, nomeadamente as oficinas de
formação, sempre que seja possível acompanhar estas ações garantindo que a sua metodologia seja
adequada e prossiga os fins para que foi utilizada.

7. Ações formais e não-formais desenhadas pelo CFFH ou pela SFM
Sendo um dos mais importantes objetivos da ação do CFFH fomentar a divulgação e disseminação das
boas práticas, da partilha de experiências pedagógicas e de recursos educativos adequados às
necessidades organizacionais, científicas e pedagógicas das escolas associadas e dos profissionais de
ensino, desenham-se ações/iniciativas de formação (formal e não formal) que, obviamente ligadas às
necessidades dos docentes, são resultado: da análise dos questionários de satisfação das ações, feita
pela equipa do CFFH; dos contactos informais estabelecidos com a comunidade educativa; da análise
dos “pontos fortes” e “pontos fracos” que os formadores vão evidenciando nos seus relatórios, das
deliberações das secções da comissão pedagógica e dos desígnios da Tutela.
Estas ações/iniciativas surgem também da necessidade de proceder a uma maior articulação entre as
necessidades de formação, as escolas e as organizações da sociedade civil, que possam contribuir de
forma dinâmica para a formação dos docentes.

8. Organização, equipas e funções
A comissão pedagógica é o órgão científico - pedagógica de direção estratégica, coordenação,
supervisão e acompanhamento do plano de formação e de atividade (PFA) do CFFH.
É constituída por duas secções: o Conselho de Diretores, formado pelos diretores das escolas/AE
associadas e pela diretora do CFFH; a Secção de Formação e Monitorização constituída pelos
responsáveis dos planos de formação das escolas associadas e pela diretora do CFFH.
Compete à diretora de Centro (e à sua equipa de trabalho) a gestão e concretização PFA, providenciando
recursos humanos e materiais, gerindo conflitos e monitorizando ações.
Ao consultor de formação compete acompanhar o trabalho do Centro.
Para o apoio logístico de todo o processo, dando respostas às deliberações, preparação das ações,
elaboração de turmas, cronogramas, pautas, diplomas e correspondência, o CFFH conta com a
colaboração da AT Susana Lavadores.

Para o apoio técnico, pedagógico e informático, o CFFH conta com o apoio de assessorias facultadas
pelas escolas associadas. Em 2018/19, conta com quatro assessores: Amadeu Faria (ESCT), Rosa Faria
(AEAMC), João Freitas (AEFH) e Armanda Gomes (AEDAH), num total de 22 tempos.
Conta, ainda, com a representante do CFFH no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular –
Fernanda Macedo.

Comissão
Pedagógica

Conselho de
Diretores

Diretora

Representante
na ERN da AFC

SFM

Assessorias
Pedagógica

Informática
ELO
AT

9. Objetivos do PFA
 Planear a execução dos planos de formação das escolas/AE visando o seu melhor desempenho
enquanto organizações empenhadas na procura da excelência, designadamente através da valorização
da diversidade dos seus recursos humanos;
 Planear/assegurar o apoio às escolas/AE na implementação dos curricula, no trabalho mais
colaborativo, na avaliação/monitorização, na concretização dos seus projetos educativos;
 Agilizar redes de parceria com instituições, tendo em vista a adequação e a qualidade da oferta
formativa;
 Articular as atividades PFA do Centro com os planos de formação das escolas/AE;
 Gizar e agendar ações de curta duração como base de uma formação qualificante e oportuna,
nomeadamente no âmbito dos DL 54 e 55/2018, de 06 de julho;
 Prever ações que promovam o aperfeiçoamento e atualização das competências profissionais do
pessoal não docente, nos vários domínios em que exercem a sua atividade, numa perspetiva de
mudança e de modernização do sistema educativo;
 Intensificar as relações com as comunidades locais e regionais, estreitando a cooperação com
entidades promotoras de iniciativas que envolvam escolas/professores/alunos, com objetivos didáticopedagógicos, cívicos ou culturais, nomeadamente: a Irmandade da Penha, a UMinho, a ASSP, o NE25A,
a FRATERNA., a CPCJ, Eutimia, Casa do Professor, a Crescer saudável…;
 Planear e gerir a formação de modo a primar pela sua qualidade, através de mecanismos de
monitorização e de avaliação e do seu impacte;
 Encontrar mecanismos de divulgação e disseminação das boas práticas, da partilha de experiências
pedagógicas e de recursos educativos adequados às necessidades organizacionais, científicas e
pedagógicas das escolas/ docentes, nomeadamente através do Moodle e do CIRCOS;
 Gerir racionalmente a bolsa de formadores internos;
 Dinamizar e apoiar os projetos das escolas no âmbito da autonomia e da flexibilidade curricular;
 Gerir eficazmente a bolsa de avaliadores externos, de acordo com os normativos legais.

10. Diagnóstico e Avaliação
O diagnóstico das necessidades de formação é feito pelo
coordenador do plano de formação de cada escola/AE, que
depois de trabalhado, em sede de SFM, é coligido no presente
documento.
As ações de formação contínua acreditadas pelo CCPFC são
avaliadas pelo formando, pelo formador e pela entidade
formadora, de modo a permitir a análise da sua adequação aos

11. Planeamento de outras
atividades.
• Ciclo de Seminários,

objetivos definidos e da sua relevância para a melhoria do

• Cidadanias,

ensino e dos resultados escolares dos alunos, para o

• Concurso Penha à Vista,

desenvolvimento profissional dos docentes e para a melhoria

•(...)

organizacional das escolas;
A avaliação das ações de formação tem por base a adequação
às prioridades de formação definidas, o funcionamento da ação
de formação, os resultados alcançados e os impactos a registar;
A avaliação dos resultados alcançados e os impactos a registar
das ações de formação, relativos à melhoria do ensino e dos

12. Revista ELO

resultados escolares dos alunos, é da responsabilidade de cada

A revista ELO é uma revista de

escola associada;

cariz científico e pedagógico,

A avaliação dos resultados alcançados e os impactos a registar

publicada

e

das ações de formação, relativos à importância do trabalho

anualmente

pelo

desenvolvido e à melhoria na prática docente é feita através de

Disponíveis

online

inquérito online, aos formandos, no final de cada ação;
Os dados relativos à avaliação obtida são tratados e analisados
pela direção do CFFH e servirão como elemento de regulação e
melhoria da formação;
No final de cada ano escolar, a SFM elabora um “relatório anual
de avaliação da formação” cabendo ao CFFH promover a sua
divulgação à comunidade educativa. O relatório informa a
elaboração do plano de formação anual ou plurianual seguinte
e é avaliado em sede de conselho de diretores.

lançada
CFFH.
em:

https://www.cffh.pt/?pagina=e
los

13. Planeamento de Formação

Ações por Área:

Pré-Escolar e 1.º Ciclo

(In- EB1/JI Nª Srª de Conceição – Sala Estrela)

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria
da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências
profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:

- 100
- 110

Índice

Práticas de literacia no jardim-de-infância

«A leitura e a escrita na EPE e 1.º Ciclo»

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Proporcionar a aquisição de conceitos
necessários à promoção de competências linguísticas e
cognitivas em crianças de idade pré-escolar
Destinatários: Grupo 100
Formador: UM
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração:
Efeitos a produzir: Analisar os fatores determinantes
do sucesso no domínio das competências da leitura e
da escrita
Destinatários: Grupo 100
Formador:
Localidade/Data: AE Montelongo

Leitura e escrita criativa com recurso às TIC

Ter ideias para mudar o mundo

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 15 horas
Efeitos a produzir: Incentivar o hábito de leitura e estimular
a criatividade dos alunos nas produções textuais através
das possibilidades existentes nas TIC
Destinatários: Grupo 100 e 100
Formador: Regina Carvalho
Localidade/Data: AE AMC

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 horas
Efeitos a produzir: desenvolver nos professores as
suas competências de organização de ambientes de
ensino e aprendizagem desafiadores que promovam o
desenvolvimento do espírito empreendedor das
crianças ou alunos
Destinatários: Grupo 100 e 110
Formador: CIM do Ave
Localidade/Data: AE Fernando Távora, AE Pevidém

Ensino Experimental das Ciências

Gerir o currículo na Educação Pré-Escolar:
planeamento e avaliação na perspetiva das
OCEPE

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir: Promover a (re)construção de
conhecimento didático de conteúdo, com ênfase no ensino
das Ciências de base experimental nos primeiros anos de
escolaridade
Destinatários: Grupo 100 e 110
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar; AE Pevidém; AE Prof
Carlos Teixeira e AE Taipas

Conceptualização da intervenção nas
dificuldades de aprendizagem no quadro de uma
abordagem multinível
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 35 Horas
Efeitos a produzir: Contribuir de forma bastante
significativa para a superação das dificuldades de
aprendizagem
Destinatários: Grupo 110
Formador: UM
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 15 (25) Horas
Efeitos a produzir: Apropriar-se da perspetiva
formativa da avaliação proposta nas OCEPE
Destinatários: Grupo 100
Formador: ME
Localidade/Data: AE P. Carlos Teixeira

Fusão de vidro
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Consolidar aprendizagens de forma
efetiva
Destinatários: Grupo 110
Formador: Rui Leal Ribeiro
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Aprendizagem da leitura e da escrita pelo
método EKUI
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: capacitar docentes para a identificação
precoce das problemáticas e dificuldades de
aprendizagem dos alunos com e sem necessidades
educativas especiais
Destinatários: Grupo 110
Formador: Celmira Macedo
Localidade/Data: AE Santos Simões

Resolução de problemas em Matemática com o
modelo de Singapura
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir: capacitar os docentes de matemática
para a utilização de um novo método de trabalho
Destinatários: Grupo 110
Formador: Lúcia Barros
Localidade/Data: AE Santos Simões

Escrita Criativa
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: desenvolver competências de
leitura do texto literário.
Destinatários: Grupo 110
Formador: Lúcia Barros
Localidade/Data: AE Santos Simões e AE Prof. Abel
Salazar

A criatividade ao alcance de todos
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para a necessidade de
desenvolver a criatividade desde muito cedo
Destinatários: Grupo 100, 110, 120
Formador: Lúcia Barros
Localidade/Data: AE P. Carlos Teixeira

Reutilização de Materiais

Gerir conflitos na escola do 1º ciclo

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir: promover a formação de cidadãos éticos
e conscientes frente à preservação do meio ambiente,
desenvolvendo a criatividade na produção de objetos
utilitários e decorativos, a partir do reaproveitamento de
materiais recicláveis
Destinatários: Grupo 110
Formador:
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: distinguir os diferentes tipos de
conflitos e prever as suas consequências práticas
Destinatários: Grupo 100
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Expressão e Educação Musical – abordagem ao
programa do 1º ciclo

Expressão e Educação Física motora abordagem ao programa do 1º ciclo

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: promover um aprofundamento do
conhecimento musical, didático e curricular tendo em conta
as atuais orientações curriculares neste domínio
Destinatários: Grupo 110
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas e AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: interagir possibilitando momentos
de bem-estar e auxiliar no desenvolvimento das
habilidades físicas
Destinatários: Grupo 110
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Ações por Área:

Línguas

(In- Child Development)

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria
da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências
profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:
- 120

- 310

- 200

- 320

- 210

- 330

- 220

- 340

- 300

- 350

Índice

Atividades, interação oral

Atividades de interação escrita

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: dotar os docentes de técnicas para a
promoção da interação oral
Destinatários: 3º CEB
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para o planeamento e
produção da escrita em diferentes géneros literários
Destinatários: 3º C
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Oficina de Escrita Criativa

Leitura e escrita criativa com recurso às TIC

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: conhecer e experimentar algumas
técnicas para desenvolver a escrita criativa
Destinatários: Grupos 200, 210, 220 e 300
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas; AE P. Abel Salazar

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: utilizar variados recursos educativos, na
área das TIC, como forma de promover a criatividade na
leitura e na escrita
Destinatários: Grupos 200 e 300
Formador: Regina Carvalho
Localidade/Data: AE AMC

Speaking skills – Avaliação de competências

O Ano da Morte de Ricardo Reis de José
Saramago

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: dotar os docentes de ferramentas para
a avaliação de competências de oralidade em Inglês
Destinatários: Grupos 120, 220, 320
Formador:
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda e AE P. Abel
Salazar

Metodologias ativas no ensino das línguas
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração:
Efeitos a produzir: apresentar metodologias ativas de
ensino-aprendizagem que sirvam como recurso didático
base para uma formação crítica e reflexiva
Destinatários: Grupos 210, 220, 300, 320 e 330
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE P. Carlos
Teixeira

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir: conhecer a contemporaneidade do
pensamento de José Saramago
Destinatários: Grupo 300
Formador:
Localidade/Data: AE PCT

Coordenação curricular de Português entre os
vários ciclos de ensino
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir: consolidar os domínios da leitura e da
escrita do português como principal veículo da construção
crítica do conhecimento
Destinatários: Grupos 200, 300
Formador:
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Coordenação do ensino da gramática entre
vários ciclos de ensino
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir: utilizar o uso do laboratório gramatical
para a aprendizagem
Destinatários: Grupos 200, 300
Formador:
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Aa
Ações por Área:

Ciências Sociais e Humanidades

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-2017,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades formativas
dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria da qualidade
e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências profissionais e
a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:

Índice

- 200

- 410

- 290

- 420

- 400

- 430

A arquitetura civil e religiosa de Guimarães nos
séculos XV a XVIII
……………………………………………………………………

O ensino da Geografia e o PASEO: Construção de
materiais pedagógicos promotores de
competências e saberes essenciais

Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir:
Destinatários: Grupos 200, 400
Formador: António José Oliveira
Localidade/Data: AE Briteiros, AE Taipas, AE AMC

……………………………………………………………………

Reconstrução da História III

Um roteiro para a Filosofia Política no Ensino
Secundário

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir:
Destinatários: Grupo 400
Formador: Helena Pinto
Localidade/Data: ES Caldas das Taipas; AE AMC, AE
Taipas, AE Briteiros, AE D. Afonso Henriques, AE P. Abel
Salazar

Um roteiro para a Filosofia da Religião no
Ensino Secundário
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: pesquisa teórica, documental da
história da disciplina no cenário da educação nacional,
com destaque para as legislações federal e estadual, e
marcos teóricos sobre a filosofia do Ensino Religioso
Destinatários: Grupo 410
Formador:
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: produzir materiais pedagógicos, utilizando
as metodologias ativas, como resposta à concretização das
Aprendizagens Essenciais e do PASEO
Destinatários: Grupo 420
Formador: Rosa Faria
Localidade/Data: AE AMC, ES Caldas das Taipas; AE Taipas,
AE Briteiros, AE D. Afonso Henriques, AE P. Abel Salazar, AE
Pevidém

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Propiciar a formação de
profissionais/professores de Filosofia para o Ensino
Secundário
Destinatários: Grupo 410
Formador:
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Ações por Área:

Matemática e Ciências

(In- A Ciência a Brincar)

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria da
qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências
profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:
- 230
- 500
- 510
- 520
- 540
- 550

Índice

O Geogebra no ensino e aprendizagem
da Matemática

Usar o GeoGebra para aprender e ensinar
matemática

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 30 Horas
Efeitos a produzir: reflexão sobre a realidade e
tendências do ensino de matemática e examinar
a importância de tecnologias em sala de aula
Destinatários: Grupos 230 e 500
Formador: Gorete Branco, Francisco Assis
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 30 Horas
Efeitos a produzir: reflexão sobre a realidade e
tendências do ensino de matemática e examinar a
importância de tecnologias em sala de aula
Destinatários: Grupo 230- 500
Formador: Helena Ferreira
Localidade/Data: AE Santos Simões e AE Taipas

Funções Reais de Variável Real:
questões didáticas
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os docentes para
novas abordagens da matemática
Destinatários: Grupo 500
Formador: Gorete Branco
Localidade/Data:

Matemática Criativa
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração:
Efeitos a produzir: capacitar os docentes para
novas abordagens da matemática
Destinatários: Grupos 230 e 500
Formador: Pedro Carvalho
Localidade/Data: AE Montelongo

A construção de materiais usando o Latex
……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 45 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os docentes para a
utilização do Latex em contexto de sala de aula
Destinatários: Grupo 500
Formador:
Localidade/Data: E. S. Francisco de Holanda

Metodologias ativas e trabalho
colaborativo na disciplina de Matemática
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 horas
Efeitos a produzir: capacitar os docentes para novas
abordagens da matemática, utilizando a partilha e o
trabalho colaborativo
Destinatários: Grupos 230 e 500
Formador: Pedro Carvalho
Localidade/Data: AE Montelongo

Ações por Área:

Expressões

Aa

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria da
qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências
profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:
- 240
- 250
- 260
- 600
- 620

Índice

Photoshop e CorelDRAW

Artes Plásticas

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir:
Destinatários: Grupo 430 - 530
Formador:
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração:
Efeitos a produzir: desenvolver o conhecimento
artístico através da estimulação do pensamento e da
reflexão crítica
Destinatários: Grupos 240-600
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Uma abordagem diferenciada da
Geometria Descritiva I

Uma abordagem diferenciada da
Geometria Descritiva I

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir:
Destinatários: Grupo 600
Formador: José Falcão
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25
Efeitos a produzir:
Destinatários: Grupo 600
Formador: José Falcão
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda

Curso de Badminton
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: aumentar o tempo e a
qualidade da prática na Escola
Destinatários: 2º e 3º CEB
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Ações por Área:

Educação Inclusiva

(In-Ciberespacio)

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria da
qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências
profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de recrutamento:

- 910
- 920
- 930

Índice

Decreto-Lei n.º 54/2018 - possibilidades e
dificuldades
…………………………………………………………………

Perturbações da linguagem: avaliação e
intervenção
…………………………………………………………………

Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Refletir sobre o novo diploma,
capacitando os docentes para uma concretização
eficaz do mesmo.
Destinatários: Grupo 910, 920 e 930
Formador:
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda

Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Os formandos alcançarão

Dificuldades de aprendizagem (NEE):
estratégias de intervenção»
…………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: proporcionar apoio e
acompanhamento aos alunos com NEE, tendo em vista o
seu percurso pós-escolar e a sua realização pessoal

Destinatários:
Formador: Maria de Belém de Oliveira Cunha
Localidade/Data: AE Montelongo

conhecimentos e competências para intervir nas
perturbações da linguagem em contexto escolar

Destinatários: 910, 920 e 930
Formador: Ana Manuela Salgado
Localidade/Data: AE Montelongo

Ações de todos os
grupos disciplinares

Ações Transversais

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades formativas
dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) e a melhoria da qualidade
e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências profissionais e
a atualização científica dos seus profissionais.

Índice

Ambientes Educativos: cenários e histórias de
aprendizagem
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os professores para o uso
de estratégias de aprendizagem inovadoras
Destinatários: 2º e 3º Ciclo
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

A importância da Biblioteca Escolar para
o sucesso educativo e desenvolvimento
de trabalhos interdisciplinares
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: promover a articulação, a
flexibilidade curricular e o trabalho cooperativo
utilizando a BE e os seus recursos como meio de
trabalho
Destinatários: 2º e 3º Ciclo
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Autonomia e Flexibilidade Curricular

Aprendizagem ativa com recurso às TIC

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: promoção de melhores
aprendizagens indutoras do desenvolvimento de
competências de nível mais elevado, assumindo a
centralidade das escolas, dos seus alunos e professores,
e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e
contextualizada
Destinatários: Todos
Formador:
Localidade/Data: AE Fernando Távora, AE Santos
Simões, AE P. Abel Salazar e AE de Fafe

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 15
Efeitos a produzir: capacitar os professores para
o uso de estratégias de aprendizagem inovadoras
com recurso às TIC
Destinatários: Todos
Formador: Américo Rodrigues
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso

A utilização dos QIM em contexto de sala de
aula

A utilização das TIC nos processos de
ensino / aprendizagem

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: disponibilizar atividades e práticas
inovadoras com o QIM para promover a sua utilização
por parte dos professores apresentando diversas
possibilidades em várias disciplinas para abordar
diferentes conteúdos
Destinatários: Todos os Grupos
Formador: Carla Salgado
Localidade/Data: AE Pevidém

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 15
Efeitos a produzir: utilizar as TIC como
ferramentas transversais ao currículo
Destinatários: Todos
Formador:
Localidade/Data: AE P. Carlos Teixeira, AE P. Abel
Salazar, AE Pevidém, AE Taipas

Programa Regional de Educação Sexual em
Saúde Escolar (PRESS)

Educação Sexual e desenvolvimento
curricular

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: Inclusão, nos projetos educativos e
nos currículos das escolas básicas e secundárias, de um
programa de educação sexual de forma sustentada e
estruturada para, desta forma, aumentar os fatores de

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir: testar um modelo de
desenvolvimento de articulação entre a educação
sexual, a educação para a saúde e o
desenvolvimento pessoal e social, numa lógica de

proteção e diminuir os comportamentos de risco dos
alunos em relação à sexualidade
Destinatários: Todos
Formador: Sandra Fernandes, Helena Azevedo
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

transversalidade, de aproveitamento das áreas
curriculares disciplinares
Destinatários: Todos
Formador: Francisco Teixeira
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda e
AE Taipas

O desenvolvimento curricular de Cidadania e
Desenvolvimento

Organizações educativas e emancipação

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir: possibilitar a todos os professores o
acesso à aquisição das competências necessárias à
implementação de Cidadania e Desenvolvimento
Destinatários: Todos
Formador: Francisco Teixeira
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda, AE Taipas,
AE Pevidém, AE Fernando Távora

A importância do meio na gestão da sala de
aula
…………………………………………………………………….
Modalidade: Círculo de Estudos
Duração:
Efeitos a produzir:
Destinatários: Todos
Formador: Amaro das Neves
Localidade/Data: AE D. Francisco de Holanda

Indisciplina na sala de aula, para uma prática
integrada e sustentada de intervenção
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: dotar os professores de estratégias
preventivas, funcionais e assertivas, para neutralizar ou
minimizar problemas de comportamento na sala de aula
Destinatários: Todos
Formador: Helena Azevedo
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE Fafe

Primeiros socorros em meio escolar
…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 12 Horas
Efeitos a produzir: identificar situações em que o
docente pode atuar e prestar os primeiros socorros
Destinatários:
Formador: Lia Silva

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir:
Destinatários: Todos
Formador: Francisco Teixeira
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Avaliação nos ensinos básico e
secundário: como avaliar para o sucesso
educativo?
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: dotar os professores de
competências que lhes permitam adequar os
processos avaliativos aos critérios de avaliação
em adequação às atividades desenvolvidas
Destinatários: Todos
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar, AE P. Carlos
Teixeira e AE Montelongo

Socorrismo – Suporte básico de vida
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: compreender a forma de
atuação do socorrista e conhecer os princípios
básicos do socorrismo, utilizar técnicas de
emergência incluídas no Suporte Básico de Vida
Destinatários: Grupos 230, 510 e 520
Formador: Lia Silva
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar, AE P. Carlos
Teixeira e AE Montelongo

Excel – desenvolvimento de
instrumentos de registo para avaliação
dos alunos
…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas

Localidade/Data: AE Montelongo

Efeitos a produzir: melhorar a competência
profissional dos professores nos vários domínios
da sua atividade, utilizando o excel
Destinatários: Todos
Formador: Luís Silva
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE Taipas

Tecnologias da Informação e da Comunicação
na Biblioteca Escolar»

Utilização da Plataforma Moodle na
prática docente

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração:
Efeitos a produzir: perceber quais as potencialidades das
tecnologias de informação e comunicação nas bibliotecas
escolares
Destinatários: Todos
Formador: Rui Festa
Localidade/Data: AE Montelongo e restantes
Agrupamentos

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: apoiar os professores na
criação de condições para uma adequada
utilização da Plataforma Moodle em contextos de
aprendizagem escolar
Destinatários: Todos
Formador: Luís Silva
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Introdução ao Método Fonomímico de Paula
Teles

O Plano de Turma ao serviço da
diferenciação pedagógica - dinâmicas
colaborativas em Conselho de Turma

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: ensinar e automatizar a caligrafia e a
ortografia no quadro de uma intervenção cognitivista e
fonológica
Destinatários: Grupos 100, 110, 200, 220, 300, 910, 920
e 930
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: potenciar o Plano de Turma
como meio de aceder à diferenciação
pedagógica, à articulação e flexibilização e ao
trabalho colaborativo de forma contextualizada
Destinatários: Todos os Grupos
Formador: Rosa Ribeiro
Localidade/Data: AE Pevidém

Estratégias de Supervisão/Intervisão
Pedagógica: colaborar na sala de aula

Para o desenvolvimento de uma escola
inclusiva

…………………………………………………………………….
Modalidade: OF
Duração:
Efeitos a produzir: promover a motivação dos
formandos para um aprofundamento das aprendizagens
no campo da supervisão pedagógica, nomeadamente
face à sua dimensão estratégica
Destinatários: Lideranças intermédias, outros
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE Arqueólogo
Mário Cardoso

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: capacitar docentes para a
formação e sua replicação sobre a
implementação do novo enquadramento legal da
educação inclusiva
Destinatários: Todos
Formador: Lurdes Costa
Localidade/Data: AE Taipas, AE Fernando Távora
e AE Briteiros

Para o desenvolvimento de uma escola
inclusiva

Para o desenvolvimento de uma escola
inclusiva

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: capacitar docentes para a
formação e sua replicação sobre a

Efeitos a produzir: capacitar docentes para a formação e
sua replicação sobre a implementação do novo
enquadramento legal da educação inclusiva
Destinatários: Todos
Formador: Helena Azevedo
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE Pevidém

implementação do novo enquadramento legal da
educação inclusiva
Destinatários: Todos
Formador: Jaime Sousa
Localidade/Data: AE Montelongo

Estratégias de intervenção na prática
pedagógica com alunos com necessidades
educativas especiais

Diferenciação Pedagógica

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: dotar os docentes de competências
que lhes permitam, em contexto de sala de aula, gerir a
diferenciação pedagógica
Destinatários: Todos
Formador: Rosânia Rebelo
Localidade/Data: AE Montelongo

Saúde para ensinar, ensinar a saúde abordagem multidimensional da dimensão
socioeducativa da saúde
…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 25 horas
Efeitos a produzir: sensibilizar os docentes para a
necessidade de uma atitude reflexiva e interventiva,
perante os desafios provocados pelas questões de
saúde física, mental e sexual dos alunos;
Destinatários: Todos os grupos
Formador: Ana Paula Monteiro
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso

…………………………………………………………………….
Modalidade: CF
Duração: 15 horas
Efeitos a produzir: discutir e compreender os
conceitos de diversidade e diferenciação
pedagógica
Destinatários: Todos os docentes
Formador:
Localidade/Data: AE D. Afonso Henriques, AE
Pevidém, AE P. Abel Salazar e AE Fafe

Ações de todos os
grupos disciplinares

Ações Protocoladas

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas por entidades com protocolo estabelecido com ao CFFH e planeadas de forma a responder
a
determinadas
prioridades
formativas
dos
docentes,
com
vista
ao
seu
desenvolvimento/aperfeiçoamento de competências profissionais e à sua permanente atualização
científica.

Índice

Erasmus kA_1

Hypatiamat

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir:
Destinatários: Lideranças
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: O Projeto Hypatiamat parte de uma
interface tecnológica visando capitalizar a familiaridade
dos alunos e o seu gosto por este tipo de ambientes, para
promover o seu envolvimento na aprendizagem
matemática e melhorar o rendimento escolar neste
domínio
Destinatários: 110 - 2.º ANO

Formador:
Localidade/Data: AE Montelongo, AE Pevidém, AE
Briteiros, AE Fernando Távora

Escolas empreendedoras IN. Ave

Plataforma + Cidadania

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para o
empreendedorismo nas escolas da região
Destinatários: 2º/3º CEB e SEC
Formador: CIM do AVE
Localidade/Data: todas as escolas associadas

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: contribuir para a formação de
pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que
conhecem e exercem os seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito
democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como
referência os valores dos direitos humanos

Destinatários: todos os grupos
Formador: CIM do AVE
Localidade/Data: AE Montelongo

Ter ideias para mudar o mundo

Literatus

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: desenvolver nos professores as

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir:
Destinatários: 110 (3.º ano)
Formador: CIME do AVE
Localidade/Data: AE Montelongo, AE Briteiros, AE
Pevidém e AE Fernando Távora

suas competências de organização de ambientes de
ensino e aprendizagem desafiadores que promovam o
desenvolvimento do espírito empreendedor das
crianças ou alunos

Destinatários: Todos os grupos
Formador: CIM do AVE
Localidade/Data: AE Montelongo, AE Pevidém, AE
Fernando Távora

Curso de “Pedagogia Montessori dos 0
aos 3 anos

Pedagogia Montessori dos 3 aos 6 anos A
leitura e a escrita na pré e 1.º Ciclo

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: dotar os educadores das
bases e princípios da Pedagogia Montessori
Destinatários: 100
Formador: Converge Capacity
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: dotar os educadores das bases e
princípios da Pedagogia Montessori
Destinatários: Grupo 100
Formador: Converge Capacity
Localidade/Data: Montelongo

Roboparty 2020

Trabalho de Projeto

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 30
Efeitos a produzir:
Destinatários: 240, 530, 550, 600
Formador: U.M.
Localidade/Data: AE Taipas

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir:
Destinatários: todos os grupos
Formador: eTwinning
Localidade/Data: AE Fafe

Ações área da saúde

Comunicação e gestão de conflitos

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir:
Destinatários: todos os grupos
Formador: ACES- GMR
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: desenvolver competências na
área da comunicação e resolução de conflitos
Destinatários: todos os grupos
Formador: ASSP
Localidade/Data: AE Montelongo

Atividades pedagógicas com crianças
com NEE

Dificuldades de Aprendizagem Específicas:
conhecer e intervir

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os docentes com
conhecimentos, competências e técnicas para a
atividade de cuidar de crianças com NEE
Destinatários: 910
Formador: CERCIFAFE
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: CF
Duração: 25 Horas
Efeitos a produzir: ajudar o docente a adquirir os
conhecimentos necessários para, em primeira mão,
saber diferenciar uma DAE de outros problemas e,
ainda, dar resposta adequada ao desafio de
diversificar as estratégias educativas de forma a
abranger as diferentes necessidades dos alunos
Destinatários: Todos os grupos
Formador: Virgínia Martins
Localidade/Data: AE Montelongo, AE Pevidém, AE
Fernando Távora

aa

Ações de todos os
grupos disciplinares

DGE

(In- direção geral da educação)

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA do CFFH, para este período de
tempo, propostas pela DGE tendo em vista a melhoria da qualidade e eficácia da(s) escolas(s) e o
desenvolvimento das competências profissionais dos seus docentes.

Índice

Educação para a cidadania: do
enquadramento às práticas
……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 30+30
Efeitos a produzir: dotar os coordenadores de
Cidadania e Desenvolvimento de competências
de orientação da aplicação da disciplina nas
escolas
Destinatários: Coordenadores da área da
Cidadania
Formador: Francisco Teixeira
Localidade/Data: DGE

INCoDe.2030 – Educação
• técnica (redes, configuração de
sistemas informáticos e
identificação de problemas de
hardware);
• pedagógica (competências da área
da aprendizagem baseada em
projetos; de desenho e gestão de
projetos; de gestão de equipas…);
proteção de dados (enquadramento legal LGPD)
……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: trata-se de uma ação integrada
de política pública dedicada ao reforço de
competências digitais
Destinatários: todas as escolas associadas
Formador:
Localidade/Data: DGE

AEDD

AEDD

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir:
Destinatários: Avaliadores Externos
Formador:
Localidade/Data: DGE

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir:
Destinatários: Docentes em período probatório e
acompanhantes internos
Formador:
Localidade/Data: DGE

Ações de todos os
grupos disciplinares

Ações de Curta Duração

Nesta secção encontram-se atividades de formação relacionadas com o exercício profissional dos
docentes, tais como seminários, conferências, jornadas temáticas e outros eventos de cariz científico
e pedagógico, para este período de tempo, que sendo reconhecidas pelo Conselho de Diretores
relevam para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensinos Básico e Secundário.

Índice

Educação Inclusiva – equipa
multidisciplinar

Educação Inclusiva – de todos para
todos

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: dotar a equipa multidisciplinar
dos conhecimentos necessários à aplicação do
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
Destinatários: Elementos da Equipa
Multidisciplinar
Formador: Ana Paula Monteiro e José Carlos
Gomes
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar, motivar e apontar
diretrizes para o alargamento das práticas
educativas, a aplicar por todos os docentes,
relativamente à coordenação do processo
educativo dos alunos com dificuldades diversas.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Ana Paula Monteiro e José Carlos
Gomes
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso

Tutorias – a relação tutor-aluno

Jornadas de apresentação do novo
quadro legal

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os professores-tutores
para analisar as necessidades do aluno, tendo em
conta as suas dificuldades e potencialidades,
criando uma estratégia de intervenção.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Ana Paula Monteiro
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: analisar e debater, as
mudanças resultantes da implementação das
políticas educativas relativas ao processo de
autonomia e flexibilidade curricular, assim como
o quadro curricular atual definido pelo Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e
pelas Aprendizagens Essenciais, a avaliação das
aprendizagens dos alunos e a componente do
currículo Cidadania e Desenvolvimento.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Maria de Lurdes Gomes da Costa
Localidade/Data: AE Briteiros

Avaliação das/para as aprendizagens:
notas em torno de uma avaliação flexível

Cidadania e Desenvolvimento Estratégia de Educação para a Cidadania

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir e debater as práticas de
avaliação escolar que possam garantir a equidade e
a eficácia, tendo em conta as novas diretrizes
curriculares.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Eusébio André
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: clarificar as formas de
atuação e de organização da disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Francisco Teixeira
Localidade/Data: AE Fafe

Educação Inclusiva – da teoria à prática

Ferramentas digitais, imagem,
comunicação e ensino das ciências

……………………………………………………………………

Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar os docentes para as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, no sentido de promover
uma participação mais ativa e eficaz no processo.
Destinatários: professores dos grupos 100, 110,
120, 910 e 930
Formador: Ângela Sofia Martins Vieira
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar os docentes para a
triangulação “ciência-sociedade e tecnologia
digital”, numa perspetiva de articulação e
flexibilização curriculares.
Destinatários: professores dos grupos 230, 510 e
520
Formador: João Paiva
Localidade/Data: AE Fafe

José Anastácio da Cunha: no trilho de
uma extraordinária História Matemática

Poesia portuguesa contemporânea:
breves notas de leitura

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre as potencialidades
da história da matemática enquanto abordagem
pedagógica.
Destinatários: professores dos grupos 230 e 500
Formador: Elfrida Ralha
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: realizar uma incursão pelas
várias temáticas da poesia contemporânea,
abordando as novas construções formais.
Destinatários: professores dos grupos 200, 210,
220, 300 e 330
Formador: César Freitas
Localidade/Data: AE Fafe

Novas TIC na aprendizagem

Tutoria em contexto escolar

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os professores para a
utilização de metodologias e novos recursos
educativos da era digital, promotores da mudança
das práticas pedagógicas.
Destinatários: professores dos grupos 240, 400,
420, 430, 530 e 600
Formador: Tiago Rui Pereira
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: aprofundar conhecimentos
sobre a construção, implementação e
funcionamento de processos de tutoria escolar,
integrando estratégias promotoras de uma
relação de proximidade entre Tutor e Tutorando.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Sofia Ribeiro Silva
Localidade/Data: AE Fernando Távora

Práticas de avaliação formativa

Violência Escolar: discriminação,
bullying e responsabilidade no Ensino
Básico

……………………………………………………………………

Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir, sobre a prática
docente em relação a esta modalidade de
avaliação, sistematizando alguns conceitos
teóricos e discutindo formas de aplicação.
Destinatários: todos os grupos
Formador: José Matias Alves
Localidade/Data: AE P. Carlos Teixeira

……………………………………………………………………

Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre os
conceitos inerentes à “violência escolar”,
enquanto fatores relevantes para o
impedimento de se viver uma vida segura,
digna e feliz, relacionando os mesmos com o
exercício da cidadania.
Destinatários: todos os grupos

Formadores: José Leon Crochick; Luísa
Alexandra Martins Fernandes; Fernanda de
Sousa e Castro Noya Pinto; Luciene Maria Silva;
Simone Moreira Moura e Sónia Maria Pereira
Vidigal
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Flexibilidade Curricular
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para a gestão do
currículo de forma flexível e contextualizada
Destinatários: todos os grupos
Formador: Ariana Cosme
Localidade/Data: AE Francisco de Holanda

Diferenciação pedagógica: razões,
possibilidades e tensões
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre as atividades e
práticas de resposta diferenciada aos alunos, no
sentido do seu desenvolvimento e aplicação.
Destinatários: todos os grupos
Formador: Ariana Cosme
Localidade/Data: AE Fafe

Oficin@s do s@ber: novos ambientes de
aprendizagem

Ferramentas interativas para a
promoção do trabalho colaborativo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: divulgar novas ferramentas e
metodologias inovadoras de aprendizagem
Destinatários: Professores de todos os grupos de
recrutamento
Formador: Fernando Silva
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: Maior utilização dos recursos
digitais na promoção do trabalho cooperativo
Destinatários: Professores de todos os grupos de
recrutamento
Formador: João Vieira
Localidade/Data: AE Briteiros

O empreendedorismo e lideranças na
escola

Noções de suporte básico de vida e
primeiros socorros

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os agentes educativos
no âmbito das competências de
empreendedorismo e liderança
Destinatários: todos os grupos
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os agentes
educativos para prestar a primeira assistência a
vítimas
Destinatários: todos os grupos
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros

As APP - utilização em ambiente
educativo

Física contemporânea

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: 4 Horas
Efeitos a produzir: utilizar as APP como
ferramentas para o desenvolvimento de uma nova
abordagem pedagógica

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar e capacitar os
agentes educativos para as questões da física
contemporânea
Destinatários: grupo 510

Destinatários: todos os grupos
Formador: Regina Carvalho
Localidade/Data: AEAMC

Formador:
Localidade/Data: AE Santos Simões

A Química e o Ambiente

A Matemática com Origami

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir e ampliar
conhecimentos relativos aos
processos químicos que ocorrem na natureza
Destinatários: grupo 510
Formador:
Localidade/Data: AE Santos Simões

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os professores de
matemática para proporcionar aos alunos
conhecimentos mais concretos sobre a
geometria através do origami
Destinatários: grupos: 110, 230, 500
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

A História da Matemática na sala de aula

Os Jogos e a Matemática

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre a importância da
História da Matemática, identificando a mesma
como uma ferramenta de aprendizagem
Destinatários: grupos: 110, 230, 500
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre o “jogo” como
uma prática humana e social de relação com o
conhecimento, identificando o mesmo como
uma ferramenta de aprendizagem
Destinatários: grupos:110, 230, 500
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Utilização de projetos no ensino e
aprendizagem da Matemática

Suporte Básico de vida

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: discutir a importância do
trabalho de projeto e do colaborativo no
desenvolvimento de conteúdos matemáticos
Destinatários: grupos: 110, 230, 500
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Utilização dos simuladores no ensino da
química- caso particular da oxidação
redução
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: identificar os procedimentos
técnicos a adotar em caso de paragem
cardiorrespiratória
Destinatários: todos os grupos
Formador:
Localidade/Data: AE Fafe

Poetas contemporâneos
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre a importância
da poesia no desenvolvimento intelectual dos
alunos
Destinatários: Educadores e Professores do 1º
ciclo

Efeitos a produzir: utilizar equipamentos
tecnológicos como ferramentas didáticas e lúdicas
no processo de ensino e aprendizagem
Destinatários: Educadores e Professores do 1º
ciclo
Formador: Carlos Cunha
Localidade/Data: AE Fafe

Formador:
Localidade/Data: AE Fafe

Ano da Morte de Ricardo Reis, de José
Saramago

Contabilidade Geral e Nacional

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre como ultrapassar
as dificuldades inerentes ao estudo de um texto
narrativo de grande extensão e complexidade
Destinatários: grupo 300
Formador: Cândido Oliveira
Localidade/Data: AE Fafe

Técnicas comerciais de venda e de
negociação
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os agentes educativos
para a preparação metódica dos alunos, ao nível
do contacto comercial
Destinatários: grupo 430
Formador: Susana …
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: caracterizar a realidade fiscal
portuguesa e dominar o Sistema de
Normalização Contabilística
Destinatários: grupo 430
Formador: Susana …
Localidade/Data: AE Fafe

Educação Inclusiva
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: analisar e sensibilizar para o
alargamento das práticas educativas, de forma a
que todos os docentes se motivem a adquirir e
aplicar os conhecimentos necessários à
coordenação do processo educativo dos alunos
com dificuldades diversas.
Destinatários: Professores de todos os grupos de
recrutamento
Formador: David Justino
Localidade/Data: AE Fafe

Musicoterapia e Equitação

Saúde Vocal: cuidados com a voz

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para a importância
da música e da equitação enquanto terapias, a
aplicar em crianças com necessidades especiais
específicas
Destinatários: todos os grupos
Formador: Frederico Meireles / Ricardo Vale /
Abigail Castro
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre a importância
da saúde vocal, reconhecendo técnicas e
cuidados a ter
Destinatários: todos os grupos
Formador: Inês Esteves / PES
Localidade/Data: AE Montelongo

Contributo para a educação alimentar

Bullying e ciberbullying no contexto
escolar

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas

Efeitos a produzir: identificar os fatores que
influenciam o comportamento alimentar do ser
humano e encontrar soluções para uma
reeducação alimentar
Destinatários: todos os grupos
Formador: Dulce Ramos / Ana Lobo /SPO
Localidade/Data: AE Montelongo

Efeitos a produzir: sensibilizar os agentes
educativos para a problemática no sentido de
promover uma cultura de educação para a paz,
respeito e amizade
Destinatários: todos os grupos
Formador: SPO / GNR / Ana Lobo
Localidade/Data: AE Montelongo

Como orientar em caso de violência
doméstica e violência no namoro
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: preparar a comunidade educativa
no sentido de a mesma prestar orientação aos alunos
em caso de Violência no Namoro e de Violência
Doméstica
Destinatários: todos os grupos
Formador: SPO / GNR / Ana Lobo
Localidade/Data: AE Montelongo

Ainda estou a aprender
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: potenciar o apoio à avaliação e
à intervenção nas dificuldades na aprendizagem da
leitura
Destinatários: grupo 110
Formador: UM_CFFH
Localidade/Data: AE Montelongo

Excel e quadros interativos

Gestão de conflitos e indisciplina

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: ampliar conhecimentos nos
agentes educativos, que favoreçam práticas
pedagógicas mais inovadoras e interativas
Destinatários: grupo 110
Formador: António Costa
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar os agentes
educativos para as melhores práticas de gestão de
conflitos em meio escolar, identificando as
melhores formas de atuação
Destinatários: grupo 110
Formador: SPO
Localidade/Data: AE Montelongo

O (des)acordo ortográfico

Poesia Portuguesa Contemporânea

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: problematizar as principais
alterações do recente acordo ortográfico
Destinatários: Departamento de Línguas
Formador: Augusto Silva
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: aprofundar conhecimentos de
literatura portuguesa da época contemporânea
Destinatários: Departamento de Línguas
Formador: João Amadeu
Localidade/Data: AE Montelongo

Desenvolvimento da expressão da língua
francesa

O homem que só pensava em números

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: preparar os agentes educativos
para despertar nos alunos o gosto pela língua francesa
Destinatários: grupo 320
Formador: Helena Raquel
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre novas práticas
pedagógicas no ensino da matemática

Destinatários: grupos 230 e 500
Formador: Pedro Carvalho
Localidade/Data: AE Montelongo

Formas de Motivação

Geometria no ensino básico

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: saber dinamizar uma estratégia
motivacional que produza efeitos multiplicadores
positivos
Destinatários: Departamento de CSH
Formador: Pedro Tinoco de Faria
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: explorar diversos conceitos
geométricos
Destinatários: Departamento de Expressões
Formador: Cristina Loureiro, ESE de Lisboa
Localidade/Data: AE Montelongo

Ilustração digital: as TIC no
desenvolvimento de qualidades
comunicacionais e expressivas para a
prática pedagógica
………………………………….………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: preparar os professores para
responder às exigências dos novos programas e
das novas tecnologias
Destinatários: todos os grupos
Formador: Susana Costa
Localidade/Data: AE Montelongo

O Desenho da Criança – a educação
visual e a expressão plástica na infância
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: refletir sobre o papel fulcral
da arte no desenvolvimento da criança
Destinatários: grupo 100
Formador: Iva Neves / Carlos Gomes
Localidade/Data: AE Montelongo

A equitação no Desporto Escolar

Projeto PIN: missão e objetivos

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: preparar os agentes educativos
para a introdução da equitação no Desporto
Escolar, no sentido da promoção da saúde e
condição física, a aquisição de hábitos e condutas
motoras e o entendimento do desporto como fator
de cultura
Destinatários: grupo 260 e 620
Formador: Ricardo Vale / Abigail Castro
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: contribuir para uma maior
divulgação das patologias, dos seus sinais de
alerta, bem como das consequências para a
criança e para os contextos familiar e escolar
Destinatários: Educação Especial
Formador: Nuno Lobo Antunes ou Membro PIN
no Porto
Localidade/Data: AE Montelongo

Com que idade é que é possível
diagnosticar dislexia e quais são os sinais
a que devemos estar atentos antes da
criança entrar para a escola?

Hipoterapia

……………………………………………………………………

Modalidade: ACD

……………………………………………………………………

Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: conhecer os benefícios da
hipoterapia no processo de reabilitação de

Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: sensibilizar para a
problemática da dislexia e reconhecer formas
de identificação dos sinais, mesmo antes da
criança entrar para a escola
Destinatários: Educação Especial
Formador: Helena Serra
Localidade/Data: AE Montelongo

crianças com necessidades especiais
específicas
Destinatários: Educação Especial
Formador: Ricardo Vale / Abigail Castro
Localidade/Data: AE Montelongo

Equipas Multidisciplinares
O eTwinning como plataforma promotora
……………………………………………………………………
de trabalho colaborativo e de
Modalidade: ACD
aprendizagens por projeto
Duração: ≥ 3 Horas
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: 3 Horas
Efeitos a produzir: encontrar eTwinners (parceiros)
para desenvolver um projeto.
- Ferramentas para elaborar colaborativamente um
projeto eTwinning
Destinatários: todos os grupos
Formador: Teresa Lacerda
Localidade/Data: AE Taipas

Equipas Multidisciplinares
……………………………………………………………………
Modalidade: ACD
Duração: ≥ 3 Horas
Efeitos a produzir: dotar as equipas
multidisciplinares, criadas na sequência da
publicação do DL 54/2018, das competências
necessárias à execução do cargo
Destinatários: Equipas multidisciplinares
Formador: Antónia Barreto
Localidade/Data:

Efeitos a produzir: dotar as equipas
multidisciplinares, criadas na sequência da
publicação do DL n.º 54/2018, das competências
necessárias à execução do cargo
Destinatários: Equipas multidisciplinares
Formador: Helena Fonseca
Localidade/Data:

Ações para pessoal
não docente

PND

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para este período de tempo,
propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as prioridades
formativas do Pessoal Não Docente, tendo em vista melhoria da qualidade da(s) organização(ões) e
desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências dos seus profissionais.

Índice

Primeiros Socorros e outras situações
de emergência

Acompanhamento de crianças Técnicas de animação

……………………………………………………………………
Modalidade: Jornada
Duração: 6 Horas
Efeitos a produzir: habilitar os formandos com
conhecimentos que lhes permitam prestar a
primeira assistência a vítimas de acidente ou de
doença súbita, até à chegada dos meios de
socorro
Destinatários: PND - AO
Formador: Enfermeira da Equipa de Saúde
Escolar –
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: Curso
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: desenvolver competências
de animador/a para a colaboração e/ou
execução de planificação das atividades
pedagógicas e lúdicas nos diversos contextos
em que atua, tendo em conta as necessidades
educativas e a idade das crianças ao seu
cuidado
Destinatários: PND AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros

Relacionamento interpessoal

Expressão e Educação Musical –
abordagem ao programa do 1º ciclo

……………………………………………………………………
Modalidade: Curso
Duração: 15
Efeitos a produzir: desenvolver
comportamentos, atitudes e ferramentas
facilitadores da comunicação e relacionamento
interpessoal
Destinatários: PND - AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir:
introduzir diferentes modelos curriculares em
Educação Musical, fornecendo metodologias e
técnicas adequadas à idade e ao
desenvolvimento musical dos alunos
Destinatários: PND - AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Acompanhamento de crianças Técnicas de animação

Dificuldades na aprendizagem da
leitura: promoção da fluência leitora

……………………………………………………………….
Modalidade: Curso
Duração: 15
Efeitos a produzir: desenvolver técnicas de
animação infantil
Destinatários: PND - AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros e AE Arqueólogo
Mário Cardoso

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 25
Efeitos a produzir: capacitar o PND para a
problemática
Destinatários: PND - AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Relacionamento interpessoal

Saúde e higiene em contexto escolar

…………………………………………………………………..
Modalidade: Curso
Duração: 15
Efeitos a produzir: desenvolver
comportamentos, atitudes e ferramentas
facilitadores da comunicação e relacionamento
interpessoal

……………………………………………………………………
Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: capacitar os indivíduos para
um modelo de vida cada vez mais saudável
Destinatários: PND
Formador:

Destinatários: PND - AO -AT
Formador:
Localidade/Data: AE Briteiros

Localidade/Data: AE Taipas

Relacionamento Interpessoal
……………………………………………………………………

Utilização das TIC

Modalidade: OF
Duração: 15 Horas
Efeitos a produzir: desenvolver
comportamentos, atitudes e ferramentas
facilitadores da comunicação e relacionamento
interpessoal
Destinatários: PND
Formador:
Localidade/Data: AE Taipas

Mediação de conflitos em meio escolar
……………………………………………………………………..
Modalidade: Jornada
Duração: 6 Horas
Efeitos a produzir: debater temas que compõem
o universo do aluno com
ênfase na solução alternativa de conflitos, no
valor da diversidade, no exercício da
tolerância e na implantação da Cultura de Paz
Destinatários: PND - AO
Formador: Ana Paula Monteiro
Localidade/Data: AE AMC

Educar para os valores e as atitudes- o
papel do AO

………………………………………………………………..…
Modalidade: Jornada/ Curso
Duração: 6/15 Horas
Efeitos a produzir: capacitar o PND de
competências mínimas em TIC
Destinatários: PND - AO
Formador: Américo Rodrigues
Localidade/Data: AE AMC

Higiene e segurança no trabalho:
conhecer para prevenir
………………………………………………………..…..…
Modalidade: Jornada
Duração: 6
Efeitos a produzir: conhecer as medidas
de prevenção / proteção para fazer face a riscos
existentes no local de trabalho
Destinatários: PND - AO
Formador: João Oliveira
Localidade/Data: AE AMC

Primeiros socorros

……………………………………………………………………
Modalidade: Curso
Duração: 15
Efeitos a produzir: analisar os valores morais,
considerando-se as transformações sociais de
uma geração a outra, em períodos cada vez mais
curtos
Destinatários: PND - AO
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

…………………………………………………………….……
Modalidade: Jornada
Duração: 6
Efeitos a produzir: habilitar os formandos com
conhecimentos que lhes permitam prestar a
primeira assistência a vítimas de acidente ou de
doença súbita, até à chegada dos meios de
socorro
Destinatários: PND - AO
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

Gerir as emoções

Gestão do stress

……………………………………………………………………..
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: gerir cada vez melhor as suas
emoções, especialmente em situações de tensão
e estabelecer relações interpessoais de qualidade

……………………………………………………………………
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: desenvolver nos
participantes as competências inerentes a uma

Destinatários: PND - AT - AO
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

gestão eficaz do stress, quer a nível pessoal,
quer a nível profissional
Destinatários: PND - AT - AO
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

Relacionamento interpessoal

Relação Pedagógica e Relações
Humanas

…………………………………………………………………….
Modalidade:
Duração:
Efeitos a produzir: desenvolver
comportamentos, atitudes e ferramentas
facilitadores da comunicação e relacionamento
interpessoal
Destinatários: PND - AT - AO
Formador:
Localidade/Data: AE Pevidém

Gestão e Administração Escolar
………………………………………………………………………..
Modalidade: Módulo/Seminário
Duração:
Efeitos a produzir: adquirir conhecimentos
científicos, pedagógicos e técnicos nesta área, e
o desenvolvimento de competências necessárias
ao desempenho das tarefas de administração e
gestão
Destinatários: PND – AT
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

……………………………………………………………………….
Modalidade: Módulo/Seminário
Duração:
Efeitos a produzir: desenvolver
comportamentos, atitudes e ferramentas
facilitadores do relacionamento interpessoal
Destinatários: PND – AT / AO
Formador: Helena Azevedo
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar e AE
Pevidém

A Revisão do Código dos Contratos
Públicos
…………………………………………………………………..
Modalidade: Módulo/Seminário
Duração:
Efeitos a produzir: conhecer e implementar as
formalidades procedimentais e administrativas
relativas a esta temática
Destinatários: PND – AT
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Desenvolvimento Organizacional

Supervisão em espaços de recreio

……………………………………………………………………
Modalidade: Módulo/Seminário
Duração:
Efeitos a produzir: adquirir conhecimentos
científicos, pedagógicos e técnicos nesta área, e
o desenvolvimento de competências necessárias
ao desempenho das tarefas de gestão e
organização
Destinatários: PND – AT / AO
Formador:
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

…………………………………………………………………….…
Modalidade: Seminário/Jornada
Duração: 6Horas
Efeitos a produzir: dotar o PND de competência
de supervisão em espaços de recreio
Destinatários: PND – AO
Formador: Luís Silva
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Tecnologias de Informação e
Comunicação

Organização pessoal e gestão de
tempo

……………………………………………………………..……
Modalidade: Módulo/Seminário
Duração:

……………………………………………………………..……
Modalidade: ACD
Duração:

Efeitos a produzir: contribuir para um processo
de ensino e aprendizagem mais atrativo, amplo e
flexível
Destinatários: PND – AT / AO
Formador: Luís Silva
Localidade/Data: AE P. Abel Salazar

Efeitos a produzir: desenvolver nos
participantes as competências inerentes a uma
gestão eficaz do tempo, quer a nível pessoal,
quer a nível profissional
Destinatários: PND
Formador:
Localidade/Data: AE Fafe

Suporte Básico de vida

Primeiros Socorros em meio escolar

……………………………………………………………..……
Modalidade: ACD
Duração:
Efeitos a produzir: saber iniciar, de imediato e
sem recurso a qualquer equipamento, manobras
que contribuam para preservar a oxigenação e a
circulação na vítima até à chegada das equipas
diferenciadas
Destinatários: PND
Formador:
Localidade/Data: AE Fafe

……………………………………………………………..……
Modalidade: CF
Duração: 12 Horas
Efeitos a produzir: compreender os atributos,
prioridades e responsabilidades de um
socorrista
Destinatários: PND
Formador: Lia Silva
Localidade/Data: AE Montelongo

A Promoção da Saúde na Escola: Código
de Boas Práticas de Higiene Alimentar

Ambiente, segurança e higiene no
trabalho – conceitos básicos

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: implementar um conjunto de
procedimentos que assegurem as condições
necessárias de higiene e segurança das
instalações, equipamento e pessoal pertencente
à comunidade educativa
Destinatários: PND
Formador: PES
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: explicar os conceitos
relacionados com o ambiente, segurança e
higiene no trabalho
Destinatários: PND
Formador: PES
Localidade/Data: AE Montelongo

Gestão do stress e emoções

Gestão e motivação de equipas

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: identificar o conceito de
stress, causas e consequências negativas do
mesmo
Destinatários: PND
Formador: SPO
Localidade/Data: AE Montelongo

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: treinar-se nas principais
áreas de gestão das pessoas e das equipas (fixar
objetivos, animar e motivar, delegar)
Destinatários: PND
Formador: SPO
Localidade/Data: AE Montelongo

Atividades pedagógicas com crianças
com NEE

Prevenção de doenças e de acidentes
na infância

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: dotar os formandos de
ferramentas e estratégias práticas para intervir

……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:

junto de crianças e jovens com NEE, de forma a
promover as suas competências físicas e
intelectuais, através do jogo
Destinatários: PND
Formador: CERCIFAFE
Localidade/Data: AE Montelongo

Comportamentos disfuncionais da
criança – formas de atuação
……………………………………………………………..……
Modalidade: Jornada
Duração:
Efeitos a produzir: reconhecer as várias formas
de atuação perante comportamentos
disfuncionais na criança em idade escolar e préescolar
Destinatários: PND
Formador: SPO
Localidade/Data: AE Montelongo

Efeitos a produzir: enunciar os procedimentos
relativos à prevenção de doenças e de acidentes
na criança
Destinatários: PND
Formador: PES
Localidade/Data: AE Montelongo

